
Specializuji se na IT profesionály, kterým s využitím sítě mých kontaktů z České republiky i zahraničí pomáhám posílit jejich kariéru. Zaměřuji se na vyhledávání 

IT specialistů - administrátoři - systémový, network, DB, vývojáři (Java, PHP, JavaScript, .NET, C/C++, Oracle, SQL apod.), SW architekti, QA specialisté, analytici 

a konzultanti, IT manažeři atd. Spolupráce s klientskými společnostmi, budování obchodních vztahů s cílem lépe porozumět jejich potřebám a požadavkům v oblasti náboru.
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React Developer

Náš Tech Stack
React.js, React Native, TypeScript, GraphQL (Appolo, 
AppSync), REST API, Node.js, AWS, Firebase, TestCafé, 
Jest, Detox, JIRA, Github, CircleCI aj.

Jak pracujeme?
Vyvíjíme agilně, máme každodenní stand-up meeting, navr-
hujeme vlastní řešení vyvíjené problematiky. Týmové / párové 
code-review, kde si předáváme zkušenosti a hlídáme kvalitu 
našeho kódu. V neposlední řadě klademe důraz na čistý kód 
pro psaní aplikací, které používají milióny uživatelů po celém 
světě. Na posledních projektech jsme pokořili technologické 
výzvy jako: Fullstack práci s AWS a serverless architekturou, 
vývoj animované appky v React Native, implementaci roz-
hraní pro video cally, práci s offline stavem aplikace (offline 
first), optimalizaci aplikace pro efektivní škálování, moder-
nizaci code base.

Na čem by ses podílel?
Aktuálně hledáme člověka, který s námi bude budovat pro-
jekty pro zahraniční korporáty ale i tuzemské startupy. Budeš 
pracovat na vývoji frontend aplikací a jejich optimalizacích 
pro maximální rychlost a rozšiřitelnost se zaměřením na kva-
litu, code review a code coverage, spolupracovat s týmem 
při nasazování nejnovějších technologií na interní a open-
source projekty jako např. aplikace pro vzdělávání, logistické 
aplikace, investiční platformu, aplikace pro objednávání aut 
nebo software pro call centra apod.

Co od Tebe očekáváme?
Silnou znalost React.js & React Native, výhodou je znalost 
dalšího frameworku (Vue.js nebo Angular), silnou znalost 
JavaScript a použití ES6 features, znalost TypeScriptu, 
Flow výhodou, zkušenosti s vývojem backendů (Node.js, PHP, 
JAVA), znalost komunikace s REST API / GraphQL, velkou 
výhodou bude znalost AWS prostředí a služeb. Znalost 
principů testovaní (unit, integration, end-to-end), zkuše-
nosti s front-end tools jako Webpack, dříve gulp, grunt.

Na co se můžeš těšit?
Podporujeme rozvoj našich kolegů účastí na různých konfe-
rencích u nás i v zahraničí. Prostor pro inovace a seberozvoj - 
10 % pracovního času + 10 dní placeného volna. Práci v seni-
orním týmu, kvalitní zadání a vedení projektů, MultiSport 
kartu, firemní jazykové kurzy, MacBook Pro a jiné vybavení, 
parking před kanclem, dog-friendly office. Možnost stát se 
členem velkého a stabilního týmu odborníků, kteří dávají více 
jak 14 let život novým věcem v IT pro ty nejnáročnější klienty.

Místo výkonu práce
Praha s možností home office

Forma spolupráce
ŽL, případně HPP

Ohodnocení
4 000 - 7 000 / MD

Pojď se podílet na projektech pro zahraniční korporáty, ale i tuzemské startupy 
a pomoc posunout vývoj dále. Hledáme frontend vývojáře, který má zkušenost 
s React.js, TypeScript, JavaScript s použitím ES6 features a chce se i nadále 
učit a rozvíjet.
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